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4 TEOLOGICKÉ OTÁZKY KNIHY GENEZIS (1.-11.KAPITOLA) 

 

Môže sa nám zdať divné, že otcovia Cirkvi kládli taký veľký význam na prvé kapitoly 

knihy Genezis. To ako chápali stvorenie sveta a pád nebolo v súlade s tým, ako na to nazerali 

židia. Pre nich pád, predtým aj teraz je všetko iba jeden z príkladov ľudskej neschopnosti žiť 

vnútri zákona. Prečo tieto prvé kapitoly knihy Genezis sa stali tak dôležitými pre patristickú 

a neskôr aj kresťanskú teológiu?  

 

 

4.1 Adam a Christos 

 

Jedna z príčin spočíva v tom, že apoštol Pavol videl v Isusovi druhého Adama. „Ako 

totiž všetci umierajú v Adamovi, tak všetci aj ožijú v Christu“ (1Kor 15, 22); alebo na inom 

mieste: „Tak je napísané: „Adam, prvý človek, stal sa živým tvorom, posledný Adam 

oživujúcim Duchom...Prvý človek bol zo zeme, zemský, druhý človek je z neba... A ako sme 

niesli obraz zemského, tak ponesieme aj obraz nebeského“ (1Kor 15, 45, 47, 49). Ak je 

význam Christa odovzdaný cez taký kontrast medzi Ním a Adamom, vtedy rozprávanie 

o Adamovi dostáva archetypický význam pre pochopenie padlého človeka.  

 

 

4.2 Typológia  

 

Tragická paralela medzi Adamom a Christom sa stala návodom k chápaniu významu 

slova Christos. Neposlušnosť Adama je spätá s poslušnosťou Christa; strom poznania dobra 
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a zla je späté s drevom kríža1. Eva je spätá s Máriou, ktorá sa skutočne stala „matkou 

všetkých živých“ (1Mjž 3, 20) a vtedy je Eva skôr matkou „živých mŕtvol“. V tomto chápaní 

môžeme vidieť princíp výkladu Sv. Písma, ktorý rozvíja paralelné formovanie kresťanskej 

Biblie a pohľad ako zo Starého tak aj z Nového Zákona. Zvyčajne tento princíp nazývajú 

„typológiou“ hoci daný súčasný termín označuje niečo, čo bolo pre otcov Cirkvi skôr 

obrazom mysle než metódou či učením. Otcovia Cirkvi zvlášť na Východe používali slovo 

theoria - obdivovanie2 obracajúc sa k hlbokému zmyslu Písma. A latinskí otcovia začali 

používať termín „allegoria“, ktorý označoval rétorickú figúru, vyjadrujúc jedno nazeranie cez 

druhé.  

Prax otcov Cirkvi spočívala v tom, že oni menili text Písma tak, aby lúč svetla svietil 

cez prizmu viery v Christa, ktorý ničí hriech Adama a všetci ľudia v Ňom naplňujú nádej 

Izraela a celého ľudstva. Niekomu sa to môže zdať nezvyčajné. Vidiac francúzskeho 

katolíckeho básnika Pola Clodela máme nachádzať v Sv. Písme nie súbor argumentov pre 

spory jedného z druhým (ako to dlhé roky robili katolíci a protestanti), ale pokladnicu 

nevypočítateľného bohatstva Božej milosti, ktoré sa odzrkadľujú v bohatstve symbolov 

(pretože ľudský jazyk ne je schopný vyjadriť bohatstvo milosti Božej), ktoré nachádzajú 

verný smer v poli „pravidiel viery“ (ako oddávna nazývali symbol viery). Využitie obrazov 

pre vyjadrenie výsledkov biblického výkladu je charakteristické pre otcov Cirkvi. Tento 

prístup je skôr básnický než vedecký a často nachádza plné vyjadrenie v liturgických spevoch 

Cirkvi používajúc obrazy biblického textu.  

 

 

 

 

                                                           
1 Grécke slovo „xylon“ a latinské „lignum“ označujú zároveň strom avšak aj ako materiál – drevo.  
2 Rusky „sozercanije“.  
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4.3 Stvorenie 

 

Predstava otcov o základnom význame idei stvorenia v kresťanskom učení sa stala 

základnou teologickou pozíciou. Na začiatku svojho diela „O vtelení Slova“ Atanáz Veľký 

hovorí: „Mal by si pochopiť, prečo Otcovo Slovo sa zjavilo v telesnej forme ako čosi veľké 

a vznešené. Neprijal telo, aby pomohol Svojej vlastnej prirodzenosti, pretože Slovo nemá telo. 

Zjavil sa nám v ľudskom tele z dôvodu, že miloval svojho Otca a chcel zachrániť ľudí. Preto 

začíname od stvorenia sveta a od Boha Stvoriteľa, aby si pochopil čo je prvé a ešte to, že 

obnovenie stvorenia bolo naplnené tým istým Slovom, ktoré stvorilo svet na počiatku. 

Žiadnym spôsobom niet disharmónie medzi stvorením a spasením, ktoré pochádza od jedného 

Otca, ktorý poslal svojho Posla v oboch prípadoch. Spasenie sveta realizuje cez samotné 

Slovo, Ktoré stvorilo svet na počiatku (O vtelení Slova 1. 1)1. 

Iba vtedy, keď budeme správna chápať učenie o stvorení môžeme pochopiť význam 

vteleného Slova. Ako vysvetľuje Atanáz Veľký stvorenie označuje, že svet bol stvorený 

z ničoho Božím Slovom. Z toho vyplýva, že svet je podľa svojej prirodzenosti dobrý a príčinu 

nášho terajšieho smutného stavu treba hľadať nie v Stvoriteľovi ale vo fakte, že najvyšší 

hmotný stav dosahuje slobodná a rozumná bytosť. Takže stvorenie sveta sa dá pripísať 

najvyššej forme dobra, ktorá stvorila svet, ktorý však závisí od poslušnosti slobodných 

bytostí. Pád do hriechu je však výsledok a nedodržanie vernosti dobru.  

Táto nevernosť dobru priviedla svet k stavu, ktorý je charakteristický pre porušenosť 

a smrť. Avšak pád do hriechu neznamená ešte koniec dejín, pretože Boh Slovo stvoril svet, 

prišiel do neho žiť, ako človek medzi padlé ľudské bytosti, aby takýmto spôsobom sa stretol 

so silami porušenia a smrti. Uvoľnená v kozme ľudská nevernosť dobru bola pokorená Jeho 

smrťou a týmto zjavil silu života a vzkriesenia. Pritiahol ľudstvo do svojho Božieho života 

                                                           
1 TLG 2035.002, 1.3.1-4.8. 
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kde sa bude nachádzať v dobre. Celý tento obraz predstavuje sám o sebe akýsi Boží úmysel 

a plán od stvorenia do zbožštenia (ak do konečného oslávenia stvorenstva zahŕňa aj ľudstvo, 

využiť tradičný termín gréckej patristiky) a prekrývajúce menšie spojenie – medzi pádom 

a vykúpením, nevyhnutnosť, v ktorom bola spojená s ľudskou slabosťou. V tomto kontexte 

vtelenie Boha Slova má význam nie iba pre ľudstvo, ale aj pre celý kozmický poriadok.  

 

 

4.4 Ľudstvo podľa Božieho obrazu 

 

Kozmické meranie stvorenia – vtelenia - zbožštenia nevytláča význam drámy stvorenia 

a vykúpenia. Skôr naopak. V súlade s gréckymi otcami Cirkvi ľudstvo samé hrá kozmickú 

úlohu – rolu. Z časti je to vyjadrené v učení o človeku ako o mikrokozme „malom kozme“, 

v ktorom sa odzrkadľuje kozmos veľký. Toto učenie otcovia Cirkvi si všimli aj u antických 

filozofov zvlášť u Platóna. V ich dielach pozorujeme náklonnosť chápať rozprávanie knihy 

Genezis o stvorení v pojmoch kozmologického mýtu z dialógu Platóna „Timea“. V kvalite 

mikrokozmu ľudská bytosť sa skúma ako neoddeliteľná súčasť kozmu ako „zväzujúci 

počiatok“ (syndesmos) kozmu. Preto hriech ľudstva má kozmické dôsledky. Nielen že sa 

ľudia stali porušiteľnými a smrteľnými, ale aj celý kozmický poriadok speje ku svojmu 

zániku (por. Rim 8, 20-23)1. 

Najhlavnejšou príčinou vyzdvihujúceho učenia o roli človečenstva v kozme obsahuje 

kniha Genezis na tom mieste, kde sa hovorí, že ľudská bytosť bola stvorená podľa Božieho 

obrazu a podoby Božej. S učením o človeku ako nositeľovi Božieho obrazu sa v Starom 

Zákone nestretávame príliš často. Mimo knihy Genezis sa stretávame iba náhodne a to iba 

                                                           
1 “Lebo márnosti bolo podrobené stvorenstvo, nie dobrovoľne, ale skrze Toho, ktorý ho podrobil v nádeji, že aj 

samo stvorenstvo oslobodené bude z otroctva skazy do slávnej slobody dietok Božích. Veď vieme, že všetko 

stvorenstvo vzdychá a spoločne bolestí až dosiaľ. A nielen ono, ale aj my, ktorí máme prvotiny ducha, aj my 

vzdycháme v sebe, očakávajúc synovstvo, vykúpenie svojho tela“.  
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niekoľko odvolávok (pozri Ž 8, 6 a v knihe Múdrosti Šalamunové 2, 23). V Novom Zákone 

tiež o tom nenachádzame veľa. Avšak pre otcov Cirkvi bolo toto učenie veľmi dôležitým – 

centrálnym. Ako zdôraznil raz o. Kamlo „Téma Božieho obrazu v teológii otcov 

predovšetkým gréckych je centrálnou. V tejto doktríne sa nachádzajú súčasne christológia 

a teológia sv. Trojice, ich antropológia a psychológia, ich teológia stvorenia a teológia Božej 

blahodate (milosti), problematika prirodzeného a nadprirodzeného, tajomstvo zbožštenia, 

teológia duchovného života a zákonov ich vývinu a plynutia1.  

Mohli by sme tvrdiť, že učenie o obraze Božom je centrálnym učením otcov Cirkvi, 

pretože dovoľuje vysvetľovať učenie, ktoré našli v Biblii. Kategórie myslenia, ktoré oni ako 

Gréci si osvojili práve vďaka svojmu vzdelaniu, ktoré sa opieralo o antickú filozofiu zvlášť vo 

filozofii Platóna. Ilustrovať to môžeme na dvoch príkladoch. Za prvé, ak existovať „podľa 

obrazu“ označuje to, že byť človekom to znamená možnosť existovať podľa obrazu a to 

označuje byť rozumným (grécky logikos). Boh stvoril s pomocou svojho Slova (On povedal 

a stalo sa tak) t. j s pomocou svojho Logosa – Slova, o ktorom rozpráva evanjelista Ján 

Teológ bolo na počiatku a bolo s Bohom a bol Boh (Jn 1, 1). To predpokladá oveľa hlbší 

zmysel rozumného existovania, logikos: byť logikos označuje účastniť sa v Logose t.j. 

účastniť sa v tom, Kto sa vtelil ako Christos (por. Jn 1, 14). Jazyk knihy Genezis 1, 262 

tomuto faktu dobre zodpovedá, pretože sa hovorí, že človek bol stvorený v súlade s Božím 

obrazom, grécky „kat eikona tou theou“. Inými slovami existuje obraz Boha v súlade, 

s ktorým bol stvorený človek a tento obraz je Logos.3 V tomto obraze sa transformujeme, 

alebo premieňame a odpovedáme na Božiu blahodať
4.  

                                                           
1 Th.Camelot, La Théologie de l Image de Dieu“, Revue des sciences philosophisques et théologiques 40 (1956): 

443-44.  
2 „ Potom riekol Boh: Učiňme človeka na svoj obraz, podľa našej podoby, aby panoval nad morskými rybami, 

nad nebeským vtáctvom, nad dobytkom a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi“. 
3 Por. 2Kor 4, 4 kde sa hovorí o Christovi ako o obraze Boha neviditeľného; porov. 1 Kor 11, 7; Kol 1, 15.  
4 Por. 2Kor 3, 18 kde sa hovorí, že sa premieňame v obraze zo slávy do slávy. A Rim 8, 29, kde sa hovorí, že 

Boh Otec nás predurčil byť podobným obrazu Svojho Syna.  
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A tak pochopenie toho, že bol človek stvorený na Boží obraz nás núti hlbšie sa 

zamyslieť nad tým, čo znamená byť človekom. Predstavuje rozumnosť ako účasť 

v stvoriteľskom Lógose Božom a zjednotenie prvopočiatočného bytia stavu človeka podľa 

Božieho obrazu s našim konečným stavom premeneným slávou Božou do obrazu Jeho Syna. 

Bytie podľa obrazu „ kat eikona“ (čo neskôr v kresťanskom Grécku sa stalo veľmi dôležitým 

výrazom „to kat eikona“ stav bytia podľa obrazu) sa v tomto prípade javí ako fundamentálne 

pre pochopenie toho, čo znamená byť človekom a čo označuje obnoviť spoločenstvo 

s Bohom.  

Toto dynamické precítenie pohybu, v ktorom sa prejavuje fundamentálna tvárna 

potencia ľudského bytia sa u väčšiny gréckych otcov spája s iným slovom , ktoré nachádzame 

v 1Mjž 1, 26 kde je povedané, že ľudia boli stvorení podľa obrazu a podoby Božej – kat eikon 

kai homoisin. Grécke slovo homoiosis predpokladá skôr proces než stav (stav podoby bol 

vyjadrený slovom homoioma alebo homoiotes). Toto slovo Platon použil na vyjadrenie toho, 

že sa „pripodobňujeme Bohu“, alebo „asimiláciu s Bohom“ (homoiosin theo), čo pre neho 

bolo cieľom filozofie. Túto frázu veľmi často citujú otcovia Cirkvi1. Ľudia stvorení podľa 

Božieho obrazu, aj po konečnom premenení slávou Božou objavia v sebe podobu Božiu.  

Celý proces modlitebnej odpovede na Božiu blahodať a ťažký život v láske privádza 

k zjednoteniu sa s Bohom, v ktorom ľudské bytosti nachádzajú svoje tvárne zavŕšenie. Toto 

zjednotenie s Bohom dostalo názov theosis, zbožštenie. Ale toto zbožštenie je možné iba 

v Christovi a cez Christa – Vtelené Slovo, pretože ľudské bytosti majú iba potenciál sa 

zbožštiť. Majú silu preto, že boli stvorení podobne ako bol zrodený Christos, ktorý je 

obrazom Boha.  

Dokonca tieto stručné poznámky poukazujú na to, že termín Božieho obrazu je 

architektonickým termínom v teológii otcov Cirkvi, v ktorom sa schádzajú všetky závery ich 

                                                           
1 Homoiosis theo kata to dunaton – podobať sa Bohu nakoľko je to možné (Теэтет 176b). 
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bohoslovia. Pravdepodobne toto chápanie nie je nikde tak jasne vyjadrené ako u Jána 

Damaského (+ 750), palestínskeho mnícha, ktorý sa postavil ikonoborectvu byzantského 

imperátora Leva Izaurského na počiatku 8. storočia. Svoju obranu ikon1 začína dôkazmi toho, 

že chápanie obrazu je centrálnym – analogickým termínom v kresťanskej teológii a následne 

neúcta, ktorú preukázal imperátor – ikonoborec k umeleckému obrazu preto hrozilo, že bude 

zničené – znevážené celé tkanivo pravoslávnej teológie2.  

 

 

4.5 Pád prvých ľudí 

 

Tretia kapitola knihy Genezis sa stala pre kresťanských teológov vysvetlením toho 

prečo stvorenie všetkého Bohom po poriadku bolo veľmi dobre a prečo tam bolo veľa hriechu 

a zla. Ako sme povedali kresťania kládli dôraz na príbeh o prvom prejavení sa ľudskej 

neposlušnosti v čom spočíval základný význam. Nebolo to iba prevzatie z hebrejskej tradície 

výkladu Genezis. Skôr išlo o to, čo bolo zvestované o Adamovi a to sa prijímalo v spätnej 

väzbe dejín Christa ako druhého Adama3. Svojou neposlušnosťou narušil Adam vzťah, ktorý 

ustanovil Boh a to nielen pre neho, ale aj pre jeho potomkov. Oni sa rodili vo svete, ktorý bol 

vzdialený od Boha.  

Rozmýšľajúc o tom ako Adam odpadol neposlušnosťou od Boha otcovia Cirkvi 

prichádzali k rôznym riešeniam čo je vidno z ich komentárov. Pýcha bola povstaním ľudskej 

samoty proti Bohu odvrhnutím Jeho vôle. Išlo o priestupok zmyselnému pokušeniu. Solidarita 

Adama so svojou ženou, ktorý zišla z pravej cesty takto definujú pád otcovia Cirkvi. Veľmi 

veľa sa venujú oklamaniu hadom, ktorý je stotožňovaný so satanášom. Satanáš bol stvorený 

                                                           
1 Pozri „Tri slova proti tým, ktorý znevažujú sv. ikony.“ 
2 Tri slova 1.9-13, 3.16-23. 
3 „Prvý človek bol zo zeme, zemský, druhý človek je z neba“ (1Kor 15. 47). 
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ako veľký medzi anjelmi avšak odpadol kvôli pýche. Tá bola príčinou prečo Boh nemohol 

vplývať na morálny výber, alebo ako je zväčša rozšírený názor kvôli závisti. Išlo o závisť voči 

človeku, ktorého Boh stvoril ako mikrokozmos a v ktorom bol celý kozmos stvorený 

v jednote.  

Práve pre túto kozmická úloha pre splnenie, ktorej bol stvorený človek. Grécki otcovia 

poukazujú na fakt, že Adamov hriech mal vplyv nielen na neho, ale aj na jeho potomkov. 

V súlade s názorom, ktorý prezentoval Atanáz Veľký a tiež väčšina gréckych otcov tento 

názor prevzali výsledkom Adamovho hriechu bolo porušenie a smrť, ktoré vtrhli do nášho 

sveta. Prečo Adamovo pokánie nemohli zničiť následky hriešneho pádu, pretože jeho hriech 

narušil stvorený poriadok a výsledkom hriechu bolo porušenie a smrť. Anjeli - pomstitelia 

prenasledujú všetkých ľudí po celom svete1. 

Toto kozmické chápanie následkov pádu, ktoré je vlastné gréckym otcom istým 

spôsobom je kontrastom s predstavami o páde a prvorodnom hriechu (peccatum originalis), 

ktoré rozvinul Augustín Hyponský (hoci táto myšlienka sa nachádza u známeho latinského 

autora, ktorý dostal meno Ambroziát, pretože jeho myšlienky sa našli v dielach Ambróza 

Milánskeho). Takéto chápanie sa udomácnili na Západe. Augustín považoval, že osobný 

hriech a vina Adama dopadla aj na jeho potomkov. Preto sú vinní v prvorodnom hriechu 

a spravodlivo trpia jeho následky – pretože všetci oni zhrešili v Adamovi (založené na 

výklade Rim 5, 12). U gréckych otcov nenachádzame termín „prvorodný hriech“. 

Nachádzame iba termín „prarodičovský hriech“ (propaterike hamartia).  

 

 

 

 

                                                           
1 O vtelení Slova 7. 



72 
 

4.6 Archetypický status knihy Genezis pre otcov Cirkvi 

 

Keď porovnávame objem komentárov na prvé tri kapitoly Genezis v porovnaní 

s ďalšími kapitolami knihy Genezis je ich oveľa menej. Zvláštnu pozornosť otcovia Cirkvi 

usmerňovali zvestovaní o potope, na ktorú sa nazeralo ako na predobraz kresťanského krstu 

(1Petr 3, 20-21). Opisu rozvoja ľudskej spoločnosti a paralel medzi rozvíjajúcimi sa 

remeslami je venované iba niekoľko strán. Príkladom slúžia dvojzmyselné obrazy moci 

v bitke velikánov (1Mjž 6, 1-4) alebo v osobe Nimroda, ktorý je v Septuaginte predstavený 

ako mocný poľovník Boží (1Mjž 10, 9). Oveľa viditeľnejšie je príklad akým spôsobom došlo 

k pomäteniu jazykov v príbehu o stavbe babylónskej veže. Táto história predstavuje 

rôznorodosť ľudských nárečí ako prekliatie, ktoré rozdeľuje ľudí čo protirečí súčasnému 

chápaniu, ktoré vzniklo vďaka romantike, ktorá je naklonená prijímať množstvo jazykov za 

svedectvo nekonečnej rôznorodosti existujúcej v ľudskej skúsenosti.  

Prvé kapitoly knihy Genezis odhaľovali pre otcov Cirkvi teologické chápanie stavu, 

v ktorom sa ocitol človek. Cieľom predložených našich úvodných poznámok a postrehov je 

to, aby uľahčiť čitateľovi pochopiť túto teologickú perspektívu hoci väčšina súčasných 

vedcov a odborníkov ich považujú za výsledok dávnych legiend, ktoré majú ohraničenú 

teologickú cenu. Odhaľujúc pre sebe túto perspektívu patristického chápania Sv. Písma 

môžeme dnes, v dnešnej dobe nájsť prístup k hlbinám teologickej tradície, ktorá uchováva pre 

nás svoj význam. Vychádzajúc z toho boli vydávané ranokresťanské komentáre na Sv. Písmo.  

 

 


